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Bắc Ninh: Tái cơ cấu nông nghiệp gắn xây dựng 
nông thôn mới 
Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, tỉnh Bắc Ninh chuyển 
đổi, phát triển mô hình sản xuất theo hướng an toàn sinh 
học, công nghệ sinh thái đạt các tiêu chuẩn gắn với tiêu 
thụ sản phẩm và xây dựng vùng sản xuất hàng hóa nông 
sản tập trung, qua đó góp phần to lớn vào kết quả xây 
dựng nông thôn mới (NTM). 

 
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến  thăm mô hình nông 

nghiệp công nghệ cao tại Bắc Ninh. 

Với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương 
vào năm 2022, Bắc Ninh tiếp tục chủ trương huy động tối 
đa nguồn vốn đầu tư để hỗ trợ các địa phương đẩy mạnh 
việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. 
Hiện tại, cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn 
tỉnh Bắc Ninh đã đảm bảo cho 96/97 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới năm 2019, vượt kế hoạch đến năm 2020 về số xã 
đạt chuẩn NTM, tỷ lệ dân cư nông thôn tại Bắc Ninh được 
sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt xấp xỉ 100%. 

Từ khi có Đề án đề án tái cơ cấu, Sở NN-PTNT tiếp tục tham 
mưu HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành nhiều nghị quyết 
và quyết định hỗ trợ toàn diện phát triển nông nghiệp và hạ 
tầng nông thôn giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, ngành nông 
nghiệp tỉnh Bắc Ninh tập trung hỗ trợ sản xuất nông nghiệp 
theo hướng năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao. Đẩy 
mạnh ứng dụng cơ giới hóa, công nghệ cao gắn với tiêu thụ 
và xây dựng thương hiệu. 
Sau 5 năm tái cơ cấu, đến nay toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 
505 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có 
310 HTX dịch vụ nông nghiệp và 195 HTX chuyên ngành 
nông nghiệp, dự kiến đến cuối năm 2019 này sẽ có thêm 18 
HTX nữa đi vào hoạt động. 
Tỉnh hiện đã hình thành được 250 trang trại tập trung, sản 
xuất theo hướng hàng hóa, tăng 172 trang trại so với năm 
2013, trong đó 153 trang trại chăn nuôi, 49 trang trại trồng 
trọt, 27 trang trại thủy sản và 21 trang trại tổng hợp. Giá trị 
trồng trọt trên 1ha canh tác mỗi năm của Bắc Ninh liên tục 
tăng qua các năm, năm 2018 đạt 104 triệu đồng/ha, tăng 
xấp xỉ 13 triệu đồng/ha so với năm 2014. 
Đây làm một trong những định hướng quan trọng trong quá 
trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn 
mới của tỉnh Bắc Ninh để nâng cao thu nhập cho người dân 
nông thôn. Do đó năm 2018 thu nhập bình quân đầu người 
khu vực nông thôn của Bắc Ninh đạt xấp xỉ 54 triệu 
đồng/người/năm, tăng hơn 5 triệu đồng/người/năm so với 
năm 2017 và tăng 22 triệu đồng so với 2013. 

Nguyên Huân 
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 
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Phong Điền huy động nguồn lực xây dựng nông 
thôn mới 
Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Phong 
Điền (Thừa Thiên - Huế) đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới (NTM), bước đầu đã mang lại kết quả thiết thực. 

 
Theo đó hệ thống hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, 
nhiều mô hình sản xuất phát huy có hiệu quả, từng bước 
thay đổi bộ mặt đời sống ở nông thôn. Trong 3 năm, đã xây 
dựng mới, nâng cấp hơn 5,2km đường trục xã, liên xã; 
9,3km đường trục thôn; 48km đường xóm, ngõ xóm và 
23,8km đường trục chính nội đồng, với tổng kinh phí 
khoảng 108,732 tỷ đồng; đã làm mới hơn 2km và nâng cấp, 
cải tạo hơn 20km đường dây điện, xây mới 5 trạm biến áp, 
riêng nguồn kinh phí huyện thực hiện khoảng 2,114 tỷ 
đồng.  
Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình NTM giai đoạn 
2016 - 2018 là 380,952 tỷ đồng, trong đó vốn  Trung ương 
36,145 tỷ đồng. 
 

Trong 3 năm, đã xây dựng được 539 nhà cho hộ nghèo; xây 
mới 30 nhà và sửa chữa 278 nhà cho đối tượng chính sách 
với tổng kinh phí thực hiện khoảng 22,4 tỷ đồng. Đến nay, 
tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn 78%. Công tác khám chữa bệnh và 
chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân được thực hiện 
tốt, 100% Trạm Y tế có bác sỹ; 15/15 xã đạt chuẩn quốc gia 
về y tế xã; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến cuối 
năm 2018 đạt 96,46%. 
Ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho 
biết: Bước vào triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu 
quốc gia xây dựng NTM, huyện đã xây dựng kế hoạch thực 
hiện, xác định mục tiêu chung là nâng cao đời sống vật chất 
và tinh thần cho người dân. Mục tiêu cụ thể là phấn đấu các 
xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Xây dựng cơ sở 
hạ tầng giao thông nông thôn một cách đồng bộ, phát triển 
các mô hình kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho người 
dân. Đến thời điểm này, với tinh thần khẩn trương, huyện 
Phong Điền chỉ đạo các đơn vị, địa phương, ban, ngành tập 
trung huy động mọi nguồn lực, huy động sự đóng góp từ 
nhân dân để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu 
xây dựng NTM trong năm 2019 và những năm tiếp theo. 

Võ Tứ 
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 
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10 năm xây dựng nông thôn mới: Thay đổi diện 
mạo cho nông thôn ở Đắk Nông 
Sau gần 10 năm xây dựng nông thôn mới, Đắk Nông đang 
tiếp tục tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo dựng một 
diện mạo nông thôn khang trang. Đây là một nền tảng 
quan trọng để tỉnh tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, đẩy 
mạnh xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần của người dân. 

 
Nông dân trồng sầu riêng quy mô trang trại tại tỉnh Đắk Nông 

Tỉnh nghèo xây dựng nông thôn mới 
Theo Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 
mới tỉnh Đắk Nông, sau khi hưởng ứng phong trào xây dựng 
nông thôn mới cùng với các địa phương khác trong cả 
nước, việc xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng điện, đường, 
trường, trạm tại Đắk Nông lại gặp nhiều khó khăn do chủ 
trương siết chặt cơ chế quản lý đầu tư công. Nhiều mục 
tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn 
mới không thể đạt được như dự kiến. 
Tuy nhiên, từ năm 2016 đến nay, Đắk Nông đã có nhiều 
cách làm mới, hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua 
xây dựng nông thôn mới. Tháng 5/2016, Tỉnh ủy Đắk Nông 

đã ban hành nghị quyết về xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2016 – 2020. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng ban hành 
nhiều cơ chế, chính sách quan trọng về xây dựng nông thôn 
mới với nhiều ưu đãi, khuyến khích kịp thời. Nhiều chỉ tiêu 
nông thôn mới được cụ thể hóa trong các nghị quyết về 
kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh. Hệ thống ban chỉ đạo các 
cấp được kiện toàn và hoạt động hiệu quả rõ rệt. 
Theo ông Lê Trọng Yên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT 
tỉnh Đắk Nông, tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 16/61 
xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 15 xã so với năm 2015. 
Bình quân mỗi xã tham gia xây dựng NTM đạt 13,44 tiêu 
chí, tăng 10,34 tiêu chí so với năm 2011. 
Sau gần 10 năm xây dựng NTM, tỉnh Đắk Nông đã huy động 
được gần 92.000 tỷ đồng cho chương trình; trong đó, riêng 
giai đoạn 2016 - 2019, tổng số vốn đầu tư cho nông thôn 
mới đạt hơn 51.000 tỷ đồng. 
Lồng ghép các chương trình 
Trong giai đoạn tới đây, tỉnh sẽ chú trọng hơn tới việc xây 
dựng các văn bản pháp lý, các mục tiêu cụ thể phù hợp với 
điều kiện cụ thể từng địa phương. Trong xây dựng cơ sở hạ 
tầng sẽ chú trọng hơn đến yếu tố liên kết vùng, gắn với 
thích ứng biến đổi khí hậu. 
Tỉnh sẽ lồng ghép các chương trình, dự án để hỗ trợ, xây 
dựng các mô hình phát triển sản xuất, tổ hợp tác – hợp tác 
xã theo chuỗi giá trị. Đồng thời chú trọng hơn đến xóa đói 
giảm nghèo, nhất là đối với các khu vực đông đồng bào dân 
tộc thiểu số, vùng biên giới, vùng sâu vùng xa… 

Hưng Thịnh 
(Báo Ảnh dân tộc và Miền núi 
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Nhiều mô hình góp phần bảo vệ môi trường, xây 
dựng nông thôn mới 

 
Mô hình phân loại rác ở trường học, góp phần xây dựng NTM 

Trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì tiêu chí số 17 
về môi trường được xem là tiêu chí khó thực hiện và khó 
duy trì. Xuất phát từ thực tiễn, Trung ương Đoàn đã thành 
lập 30 đội tuyên truyền bảo vệ môi trường (BVMT) cấp xã 6 
tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bến Tre, 
Đồng Tháp. Tại Đồng Tháp, mô hình “Đội TTV BVMT” xã Phú 
Thuận B, huyện Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp là điểm sáng 
trong phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong BVMT, 
xây dựng nông thôn mới. 
Cuối năm 2018, Đội tuyên truyền viên (TTV) BVMT xã Phú 
Thuận B ra đời với 16 thành viên. Lực lượng nòng cốt là cán 
bộ Đoàn, đoàn viên và cán bộ của các tổ chức đoàn thể cấp 
xã như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh. 
Những thành viên tham gia đội là người có tâm huyết, nhiệt 
tình, trách nhiệm, có kỹ năng truyền thông và khả năng 
thuyết phục, vận động người khác. 
 

Ban Thường vụ Xã đoàn và các thành viên Đội TTV BVMT xã 
còn chủ động tuyên truyền phân loại rác thải cho hơn 300 
hộ dân trên địa bàn xã, phát hơn 500 tờ rơi tuyên truyền, 
trồng hơn 2.500 cây hoa kiểng các loại,... Hội đồng Đội xã 
còn chủ động tuyên truyền, hướng dẫn phân loại rác thải 
cho hơn 500 em học sinh, tổ chức các cuộc thi sáng tạo nhí, 
vẽ tranh về chủ đề BVMT. Những cách làm sáng tạo đã giúp 
hoạt động BVMT trên địa bàn xã có những chuyển biến tích 
cực, khả quan hơn. Thầy Nguyễn Thành Nhơn - giáo viên 
Tổng phụ trách Trường Tiểu học Phú Thuận B2 chia sẻ, mô 
hình vừa giúp các em học sinh nâng cao nhận thức về 
BVMT, vừa có thể giúp các em học được đức tính tiết kiệm, 
giáo dục kỹ năng sống, đạo đức thông qua các hoạt động 
phân loại, tái chế rác thải ở trường cũng như ở gia đình. 
Với cách làm hay và nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả đã 
góp phần cùng chính quyền địa phương xã Phú Thuận B 
hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

Chí Trung 
(Báo Đồng Tháp Online) 
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Sóc Trăng xây dựng nông thôn mới hiệu quả 
Là địa phương nghèo so với các tỉnh trong khu vực ĐBSCL, 
nhưng sau 10 năm nỗ lực xây dựng nông thôn mới (NTM), 
đến nay bộ mặt nông thôn tỉnh Sóc Trăng có sự thay đổi rõ 
rệt, đời sống người dân được nâng lên đáng kể… 

 
Theo UBND tỉnh Sóc Trăng, tổng kết 10 năm thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia NTM giai đoạn 2010 - 2020, 
đến nay số tiêu chí bình quân là 16,85 tiêu chí/xã (tăng 10,5 
tiêu chí so với trước khi triển khai Chương trình, tăng 3,5 
tiêu chí so với giai đoạn 1). 
Ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho 
biết, 10 năm qua, Sóc Trăng đã huy động trên 6.000 tỷ đồng 
để xây dựng NTM. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã đầu tư gần 
200 tỷ đồng xây dựng hơn 200 công trình NTM. Ðến nay, 
toàn tỉnh có 32 trong tổng số 80 xã được công nhận đạt 
chuẩn NTM, chiếm 40% số xã của tỉnh, cao hơn bình quân 
khu vực ĐBSCL. 

Tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2019 thêm 8 xã đạt chuẩn 
NTM; có 26 xã đạt 15 tiêu chí trở lên, các xã còn lại đạt 13 
đến 14 tiêu chí; có ít nhất 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. 
Bên cạnh đó, Sóc Trăng đã triển khai thực hiện có hiệu quả 
“Ðề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp” theo hướng nâng cao 
giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng 
NTM. Ngoài ra, Sóc Trăng đang thí điểm 15 mô hình HTX 
kiểu mới, chú trọng đưa cán bộ trẻ về làm việc. Nhờ đó, 
nhiều HTX hoạt động ổn định, phát huy tính liên kết của mô 
hình, giúp tăng thu nhập cho các thành viên. Ðến nay, bình 
quân mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Sóc Trăng giảm hơn 
3%, hộ nghèo đồng bào Khmer giảm hơn 4,5%, thu nhập 
tăng, đạt mức bình quân 6,48 triệu đồng/người/năm. 
Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng nhấn mạnh: “Việc triển khai thực 
hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM ở Sóc Trăng đã đi 
vào thực chất, hiệu quả, nâng cao chất lượng cuộc sống của 
người dân. Tỉnh sẽ tập trung triển khai các đề án, dự án 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả. Triển 
khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Trung ương về 
khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác làm cơ sở phát triển 
sản xuất hàng hóa lớn. Kêu gọi doanh nghiệp liên kết xây 
dựng vùng nguyên liệu phục vụ chế biến, xuất khẩu và ứng 
dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất.  

Đức Văn 
(Báo Công an nhân dân online) 
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Du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới 
ở Tả Van: mũi tên trúng 2 mục tiêu 
Sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu đặc trưng 
và văn hóa các dân tộc độc đáo, Tả Van đang thu hút 
nhiều khách du lịch ghé thăm. 

 
Mô hình du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới 

Tả Van trở thành nơi phải đến 
Ở Tả Van hệ thống đường giao thông liên thôn đang ngày 
được cải thiện, việc đi lại của du khách thuận lợi, giúp họ có 
được hành trình trải nghiệm trong chuyến du lịch tốt nhất. 
Việc phát triển du lịch ở Tả Van đã giải quyết được số lượng 
lớn việc làm, nâng cao đời sống cho bà con dân tộc thiểu số. 
Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2019, Tả Van đón được tới 
18.000 du khách.   
Cần phát triển du lịch bền vững 
Đặc biệt, để du lịch cộng đồng ở Tả Van bền vững, theo dự 
án phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn 
mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017 – 2020, tỉnh Lào Cai sẽ đầu 
tư xây dựng mô hình thí điểm du lịch cộng đồng tại Tả Van 
để nhân rộng trong toàn tỉnh. 

“Thực hiện thành công sẽ đạt được mục tiêu phát triển du 
lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới, trở thành 
loại hình du lịch đặc trưng có tính chuyên nghiệp với hệ 
thống cơ sở vật chất tương đối đồng bộ, hiện đại. Sản phẩm 
du lịch ở Tả Van sẽ có chất lượng cao, đa dạng, có thương 
hiệu, sức cạnh tranh, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, thân 
thiện với môi trường và bền vững”, bà Vượng nói. 
Mục tiêu là đến năm 2020, điểm du lịch cộng đồng tại xã Tả 
Van về cơ bản đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nông thôn mới, 
trở thành các điểm đến hấp dẫn của khu vực Tây Bắc và cả 
nước; là mô hình mẫu để lan tỏa triển khai diện rộng trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Hải Đăng 
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 
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Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm': Nâng tầm 
nông sản Sơn La 
Với tiềm năng, lợi thế rất lớn của mình cùng với chính 
sách phát triển đúng đắn, đến nay, Sơn La đã có 200 sản 
phẩm có lợi thế để phát triển thành các sản phẩm OCOP. 
Trong đó có 9 sản phẩm nông sản được cấp văn bằng bảo 
hộ gồm: Cà phê Sơn La, cam Phù Yên, nhãn Sông Mã, xoài 
tròn Yên Châu, chè Shan tuyết Mộc Châu, rau an toàn Mộc 
Châu, chè Ô long Mộc Châu, chè Tà Xùa, mật ong Sơn La... 

 
Chăm sóc vườn nhãn tại huyện Sông Mã. 

Những năm gần đây, nông nghiệp Sơn La đã đạt được nhiều 
thành tích nổi bật, thậm chí đã tạo được những bước nhảy 
vọt. 
Sự thành công của nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp 
hàng hóa, dịch vụ đang mang lại hiệu quả kinh tế cao là tiền 
đề để nhân dân tiếp tục mở rộng quy mô, tạo chuỗi giá trị 
gia tăng, nâng cao năng lực và thu nhập cho người sản xuất, 
kinh doanh dịch vụ sản phẩm nông nghiệp. 
Đây cũng chính là nhân tố đóng vai trò “nền tảng” để Sơn 
La tiếp tục duy trì xây dựng thành công Chương trình MTQG 

Xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm, 
bền vững. 
Với nhiều tiểu vùng khí hậu, thổ nhưỡng khác nhau được 
thiên nhiên ban tặng cho Sơn la, là điều kiện rất thuận lợi 
để Sơn La phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, 
dịch vụ đa dạng. Tận dụng những lợi thế, tiềm năng sẵn có 
này, tỉnh Sơn La đã thực hiện việc tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp với việc ban hành nhiều nghị quyết, cơ chế, chính 
sách thuận lợi để thúc đẩy phát triển. 
Từ đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo, 
tổ chức hướng dẫn, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất 
chế biến, hỗ trợ phát triển ứng dụng công nghệ cao, tổ chức 
xúc tiến, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản...; tổ chức 
thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp áp dụng công 
nghệ cao hiệu quả nhằm phát huy nội lực, khai thác tiềm 
năng, làm gia tăng giá trị sản phẩm của từng địa phương 
theo Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). 
Nhờ đó năm 2018 Sơn La đã thu được 115 triệu USD từ việc 
xuất khẩu các sản phẩm nông sản sang 12 quốc gia, trong 
đó có một số thị trường khó tính như: Mỹ, Úc, Pháp...  
Thực hiện Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) 
hiệu quả, nhiều hợp tác xã đã được thành lập để tạo điều 
kiện cho các xã viên liên kết sản xuất theo quy trình, giúp 
nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời cùng nhau tiêu 
thụ sản phẩm và gia tăng thu nhập cho các thành viên hợp 
tác xã. 
Việc chú trọng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông 
sản là chủ trương lớn của tỉnh, giúp phát huy được tiềm 
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năng lợi thế, tạo những đột phá trong sản xuất nông sản 
cũng như đáp ứng sự mong đợi của nông dân. Từ đó tạo ra 
nhiều thương hiệu sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa 
phương có giá trị kinh tế cao, hình thành được các vùng 
nuôi trồng tập trung, tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm có tính 
cạnh tranh trên thị trường; góp phần đưa nền nông nghiệp 
Sơn La phát triển ngày càng bền vững, giúp địa phương đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 
nông thôn mới. 
Để triển khai sâu rộng Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” 
gắn với tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, góp phần thực hiện 
hiệu quả mục tiêu xây dựng nông thôn mới, tỉnh Sơn La yêu 
cầu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc tạo các 
cơ chế chính sách của các cơ quan quản lý, chỉ đạo hướng 
dẫn, tổ chức thực hiện của các cơ quan chuyên môn... 
Đồng thời, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá 
thương hiệu, sản phẩm, tổ chức các hoạt động xúc tiến 
thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tạo 
được sức cạnh tranh cho các mặt hàng nông sản chủ lực 
của Sơn La, giúp người dân nâng cao thu nhập, có thêm cơ 
hội làm giàu chính đáng từ các sản phẩm đặc trưng, bản địa 
của địa phương mình. 

Lê Tấn 
(Báo Nông nghiệp Việt Nam) 

 
 
 
 
 

Ngành GD&ĐT góp sức xây dựng nông thôn mới 
Trong 10 năm qua, ngành GD&ĐT đã tập trung các nguồn 
lực, giải pháp để xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, 
nâng cao chất lượng  đào tạo, góp phần thực hiện tốt các 
tiêu chí về lĩnh vực giáo dục trong xây dựng NTM. 
Trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 – 
2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh có 2 tiêu chí thuộc lĩnh vực 
giáo dục là tiêu chí trường học và tiêu chí GD&ĐT. Theo đó, 
xã Nông thôn mới phải đảm bảo tỷ lệ trường học các cấp 
mầm non, tiểu học, THCS có cơ sở vật chất và thiết bị dạy 
học đạt chuẩn quốc gia từ 70% trở lên, hoàn thành việc phổ 
cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục 
THCS, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học phổ 
thông, bổ túc, trung cấp từ 70% trở lên. Theo đó đến thời 
điểm hiện tại, Gia Lai có 331/770 trường đạt chuẩn quốc 
gia, chiếm 42,98%. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đi học 
mẫu giáo đạt 88,5%./. 

Lệ Xuân, R’Piên 
(Đài phát thanh TH Gia Lai) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


